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Cinco Dons Ministeriais
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Cinco Dons Ministeriais

Efésios 4:11-13

E ele designou alguns para apóstolos, outros para 
profetas, outros para evangelistas, e outros para 
pastores e mestres, com o fim de preparar os 
santos para a obra do ministério, para que o corpo 
de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos 
a unidade da fé e do conhecimento do Filho de 
Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a 
medida da plenitude de Cristo.
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Cinco Dons Ministeriais

1 Coríntios 12:28

Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente 
apóstolos; em segundo lugar, profetas; em terceiro 
lugar, mestres; depois os que realizam milagres, os 
que têm dom de curar (evangelista), os que têm 
dom de prestar ajuda (socorros), os que têm dons 
de administração e os que falam diversas línguas.
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Ministério Evangelístico

Significado da palavra Evangelista:

• É o dom ministerial de quem leva o evangelho 
aos perdidos (boas notícias).
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Ministério Evangelístico

Características ou Marcas do Evangelista:

• Leva o evangelho de forma muito simples

• Apresenta a salvação pela graça através de Cristo

• Não importa por qual parte das escrituras 
comece, ele sempre prega a Cristo

• Opera nos dons de curas e operação de milagres

• É pregador da Palavra

• Seu ministério é geralmente Itinerante
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Ministério Evangelístico

A palavra Evangelista só aparece 3 vezes no NT:

• Ef 4:11 - E ele designou alguns para apóstolos, 
outros para profetas, outros para evangelistas...

• At 21:8 – Filipe o Evangelista

• 2 Tm 4:5 - Paulo disse ao pastor Timóteo, para 
“fazer o trabalho de um evangelista”.
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Ministério Evangelístico

Filipe o Evangelista começa no Ministério de 
Socorros como Diácono:

Atos 6:3-6

Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom 
testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. 
Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à 
oração e ao ministério da palavra".

Tal proposta agradou a todos. Então escolheram 
Estêvão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, 
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Ministério Evangelístico

além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timom, Pármenas

e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente 
de Antioquia. Apresentaram esses homens aos 
apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as 
mãos.

Atos 21:8

Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesaréia e 
ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 
sete.
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Ministério Evangelístico

Único Modelo de Evangelista no NT é o de Filipe:

A mensagem de Filipe a Samaria - Atos 8:5-8

Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali 
lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu 
Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, 
deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos 
imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos 
paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve 
grande alegria naquela cidade.
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Ministério Evangelístico

Único Modelo de Evangelista no NT é o de Filipe:

A mensagem de Filipe para o Eunuco

• Atos 8:35 - Então Filipe, começando com aquela 
passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas 
novas de Jesus. (Prega para uma pessoa)
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Ministério Evangelístico

• Se o dom e comissionamento de evangelista está 
na vida de alguém haverá uma forte chamada no 
íntimo desta pessoa incitando-a para a pregação 
do evangelho.

• No Ministério Evangelístico os dons de curas e 
operação de milagres atraem a atenção dos 
pecadores, mas a pregação do evangelho é que 
salva.
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Ministério Evangelístico

Atos 8:12,13

No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas 
novas do Reino de Deus e do nome de Jesus 
Cristo, creram nele, e foram batizados, tanto 
homens como mulheres.

O próprio Simão também creu e foi batizado, e 
seguia a Filipe por toda parte, observando 
maravilhado os grandes sinais e milagres que 
eram realizados.
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Ministério Evangelístico

A necessidade que o Evangelista tem dos outros 
Ministérios:

Porque? para obter resultados permanentes

Atos 8:14-17

Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria 
havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá 
Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que 
eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito 
ainda não havia descido sobre nenhum deles; 
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Ministério Evangelístico

tinham apenas sido batizados em nome do Senhor 
Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as 
mãos, e eles receberam o Espírito Santo.

Cada um dos Ministros de Deus é limitado em 
algum Dom.

• Filipe não tinha unção para realizar o batismo de 
Espírito Santo

• Não discerniu o coração de Simão

• Não tinha habilidade para estabelecer igrejas
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Lição de Casa

Próxima Aula

Ministério Pastoral

Ler, Meditar, Acreditar e Praticar

• Efésios 4.11-

• 1 Co 12:28-31
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Classe - Cumprindo a Missão

Agradeço a presença de Todos

Tenham uma Semana

abençoada e cheia do Poder de Deus

Link das aulas

https://iba-campinas.github.io/ebd2019/

Pr. Victor Vignatti

victorvignatti@terra.com.br
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